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 هدف 1

 یرامکان پذ یو مستندات پرتال شرکت را به سادگ یاتمحتو یاست که بروزرسان یدستورالعمل ارائه روش و گردش کار ینهدف از ا

اطالعات و  یساز یکپارچهدر ارائه اطالعات در جهت  یمحرمانگ یتکه ضمن رعا ی. به نحو یدو قابل اجرا نما یو البته کاربرد

 آن تالش شود.در ارائه  یلخدمات و تسه

 هانقش 2

 یآن م یمحتوا و به روز نگهدار یریتمد یستمس یاو  یتمتحوا، ورود آن به سا یجادکه مسئول ا یمحتوا: فرد یسندهون 

 باشد.

 ینآنال یمحتوا یریت: مسئول انتشار و مد یتوب سا یمحتوا مدیر 

 و  یتآن با اهداف سا یهماهنگ یسنده،توسط نو یجادشدها یصحت و دقت محتوا یکننده محتوا : مسئول بررس تایید

 آن. یرایشجهت و یسندهواعالم تذکرات الزم به ن

 محترم مربوط به محتوا یریتمد یاکننده محتوا :معاونت و  تصویب 

 محتوا(. یسندهباشد )غالبا خود نو یکه مالک اطالعات م یتیمسئول یامحتوا : فرد  مالک 

 سایتلوگوی  3

و شعار  ، آرم سازماندر قسمت انگلیسی، عنوان انگلیسی(عنوان  فارسی شرکت ) شامل پرچم جمهوری اسالمی ایران،داقل حباید 

 سال باشد.

 متون اندازه  4

 .نوشته شودو رنگ مشکی  14با شماره  Iran Sansهای غیر از عناوین باید با فونت متن 

 عنوان 5

 اولین عنوان، .کنید انتخاب باشند، شامل را سایت اصلی کلیدی کلمات که کلمه هشت تا چهار شامل توصیفی عنوان کی

 یونیکد استاندارد با فارسی کلمات وجود که کنید توجه .شوند می مواجه جستجو موتورهای در آن با مردم که است چیزی

 .دهید قرار خود سایت عنوان ابتدای در را خود سایت کلیدی کلمات مهمترین شود. می شناسائی گوگل جستجوی موتور توسط

 عنوان به مربوط کادر حتما لینک و عکس درج هنگام)title( نمایید درج را. 

 باشد صفحه آن های عکس و محتوی کلیدی کلمات شامل. 

 نکنید استفاده کاما از. 
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 نباشد کلمات ترکیب فقط باشد، درست آن بندی جمله گرامری نظر از. 

 نکنید استفاده شود می منع موتورها توسط که کلماتی از. 

 ضیحاتتو 6

 یم داده یشنما URL یرز در یدباش کرده دقت اگر جستجو یموتورها در که شوند یم شامل را کلمه ۳0 تا 20 ینب یحاتتوض ینا

 باشد. شما یتسا یمحتوا دهنده نشان که یسیدبنو را یحاتیتوض یدکن یسع پس شود

 متقابلرتباط ا 7

 .دهند می اثر شما سایت رتبه در آنرا و هستند حساس شما سایت به ها ارتباط تعدد به گوگل مخصوصا جستجو موتورهای

 موتورهای در که سایتهائی مخصوصا دهید، ارتباط خود سایت مشابه، سایتهای به و بسازید مفید لینکهای صفحه یک 

 .دارند خوبی رتبه جستجو

 دهند ارتباط شما سایت به که بخواهید دیگر سایتهای زا. 

 محتوا باشد(درصد  20تا  ۳بین تراکم کلمه در متن کلیدی ) کلمات انتخاب 

 با کاما از هم جدا شوند.در ابتدای متن  کلیدی کلمات درج 

 فایل بارگذاری استاندارد اندازه 8

مگابایت قابل بارگذاری  10با حجم باالی  یر(و)غیر از تصا فایل ،یکاهش پهنای باند مصرفتسریع در باگذاری فایل ها و جهت 

ن صورت نیاز به ایجاد فاصله از نشانه خط زیریبدون فاصله انجام شود. در گذاری فایل ها ترجیحا به صورت انگلیسی نام  .نیستند

 ( استفاده گردد._)

 عکسگذاری بار 9

برای آن  altخصوصیت زملن درج عکس باید در  قابل بارگذاری نیست. Tiffو با پسوند  با اندازه بزرگتر از یک مگابایتتصاویر 

رهای موتوبر عملکرد این موضوع  مضافاً توضیح مناسب نمایش داده شود.تنظیم شود تا در صورت بروز خطا در نمایش فایل 

 جستجو نیز تأثیر مثبت دارد.
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 بروزرسانینحوه  10

 اخباربخش  10.1

ها را مهم سایر بخشموظف است تا اخبار  واحد واین  است.روابط عمومی و آموزش همگانی این قسمت به عهده واحد بروزرسانی 

 منتشر نماید. پرتال خبری و زیراصلی    پرتالدر در صورت صالحدید 

 داتزایقصات و مامنبخش  10.2

 .باشدامور قراردادها میدفتر رسانی این بخش به عهده بروزلیت مسئو

 هاپرتالزیر  10.3

 .باشدمیحد ان واهم رسنلاز پده یکی ه عهطه بمربوبخش ر مدیظر ن اساسبر  هارسانی این بخشبروزلیت مسئو

 نیالت فمشک عرف 11

بر ری افزانرمهای گباو  خطاهارفع  .است ترونیکالک دولتتوسعه عات و اطال اوریفند ده واحبه عه ت فنیرفع مشکالیفه وظ

 .باشدص میمشخیجه ل نتوصح تایری ه پیگظف بمو ترونیکالک دولتتوسعه عات و اطال اوریفند واحو ه ر بودانکاپیمعهده شرکت 


